Arkusz danych

Nazwa produktu:

Rhenofol® CG

Producent/dostawca:

FDT FlachdachTechnologie GmbH & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim
Niemcy

Zakład produkcyjny:

Mannheim

Zastosowanie:

W układach lu nole cych pod warstw obci aj c na
tarasach, dachach wirowych i zielonych.
Te membrany uszczelniaj ce mo na stosowa jako
izolacj przeciwwilgociow (typu A) i podziemne izolacje
wodne (typu T).
W trakcie stosowania nale y przestrzega wytycznych
wykonawczych i eksploatacyjnych producenta.

Certyfikat FPC nr:

1343-CPD-K060660.3
1343-CPD-K060660.5

Numer wydania certyfikatu FPC:

06

Norma Europejska:

EN 13956/EN 13967

Opis produktu:

Syntetyczna membrana dachowa z polichlorku winylu
(PVC-P) wzmacniana wkładk z włókniny szklanej, nie
kompatybilna z bitumami.

Standardowe wymiary folii:

20 m x 2.05 m x 1.2 mm
15 m x 2.05 m x 1.5/1.8/2.0 mm

Arkusz danych CE | Strona 1/3

Arkusz Danych CE | Rhenofol® CG

®

Rhenofol CG 1.2-2.0 mm

Wła ciwo ci

Norma EN

Wyniki

Zachowanie podczas po aru

DIN CEN/TS 1187

brak normy

Zachowanie przy oddziaływaniu ognia

DIN EN ISO 1 1925-2

Wła ciwo ci paroprzepuszczalne p
Wytrzymało na rozci ganie
Wydłu enie przy rozerwaniu
Wytrzymało poł czenia na oddzieranie

DIN EN 13501-1
DIN EN 1931 (metoda B)
DIN EN 12311-2 (metoda B)
DIN EN 12311-2 (metoda B)
DIN EN 12316-2

Wytrzymało

DIN EN 12317-2

poł czenia na cinanie

Odporno na uderzenie
podło e twarde
podło e elastyczne

DIN EN 12691

Odporno na obci enie statyczne
Odporno na gradobicie
podło e twarde
podło e elastyczne
Wytrzymało na rozdzieranie

DIN EN 12730 (metoda A/B)
DIN EN 13583

Odporno

na przerost korzeni ro lin

Zachowanie wymiarów
Gi tko w niskich temperaturach
Odporno

chemiczna

Odporno na promieniowanie UV
Wodoszczelno

DIN EN 12310-2

Klasa E
18 000
2
10 N/mm
200%
600 N/50 mm
900 N/50 mm (p kni
spoin )
przy grubo ci 1,2 mm
przy grubo ci 1,5 mm
przy grubo ci 1,8 mm
przy grubo ci 2,0 mm
20 kg

cie poza
500 mm
650 mm
800 mm
1 450 mm

20 m/s
30 m/s
150 N

FLL
DIN EN 13948

odporna na korzenie i kł cza ro lin

DIN EN 1107-2
DIN EN 495-5
DIN EN 1847

0.05%
- 30°C
spełnia

(Wykaz Zał cznik C)
DIN EN 1297
DIN EN 1928 (metoda B)

klasa 0 (5 000 h)
400 kPa

Informacja prawna FDT
Podkre lamy z naciskiem, e wszystkie podane informacje, w szczególno ci zalecenia odno nie wykorzystania
i zastosowania produktów i akcesoriów systemowych, opracowano dla warunków normalnych, w oparciu o
nasz wiedz i do wiadczenie. Zakłada si wła ciwe przechowywanie i u ycie produktów. Z powodu
ró norodno ci materiałów, zmiennego podło a i ró nych warunków roboczych, nie mo na przewidzie
gwarancji lub niezawodno ci gotowych projektów ani na podstawie wskazówek ani na podstawie o wiadcze
słownych, bez wzgl du na stanowisko prawne. W przypadku ewentualnych oskar e , (jakoby) FDT działało
wiadomie lub dopu ciło si zaniedba , u ytkownik musi udowodni na pi mie, e przedstawił FDT kompletne
informacje i szczegółowe dane niezb dne do nale ytej i poprawnej oceny dokonywanej przez FDT. U ytkownik
zobowi zany jest do przeprowadzenia kontroli czy dany produkt nadaje si do konkretnego zastosowania. FDT
ma prawo zmieni warunki techniczne produktu bez uprzedzenia. Nale y uwzgl dni prawa materialne stron
trzecich. Ponadto obowi zuj nasze warunki dostaw i sprzeda y. Obowi zuje najnowsza wersja arkusza
danych produktu, któr mo na uzyska bezpo rednio z FDT.
Informacje oraz dane techniczne i dane na rysunkach s zgodne z bie cymi normami technicznymi;
przygotowano je w oparciu o nasze do wiadczenie. Nale y przestrzega przepisy i normy krajowe.
Zastrzegamy mo liwo

wprowadzenia zmian technicznych. Luty 2013.
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Informacja na temat produktu
Rhenofol CG – membrana dachowa do zastosowa lu nole cych pod obci eniem, wirem, płytami
chodnikowymi na tarasach, warstw betonu na parkingach lub w systemach dachów zielonych.
Rhenofol CV to membrana dachowa produkowana na bazie elastycznego polichlorku winylu (PVC-P),
wzmacniana wkładk z włókniny szklanej zgodnie z norm EN 13956, nie odporna na zwi zki bitumiczne.
Ze wzgl du na wyj tkowe wła ciwo ci materiałowe, membrana dachowa Rhenofol CG jest idealna do
zastosowa jednowarstwowych. Zakłady mo na zgrzewa gor cym powietrzem lub ł czy specjalnym
rozpuszczalnikiem.
Charakterystyka
Membrana dachowa zgodna z DIN EN 13956
Niekurczliwa zgodnie z badaniami według DIN EN 1107-2
Odporna na wpływy atmosferyczne
Odporna na promieniowanie UV
Odporna na przerosty korzeni i kł czy zgodnie z testem FLL; przebadane grubo ci membran: 1,5 mm i 1,2 mm
Reakcja na ogie : klasa E według DIN EN 13501-1
Odporna na typowe spaliny z zakładów przemysłowych i grzewczych
Wyj tkowa odporno na starzenie
Przewodno cieplna według DIN 52612: 0,16 W/(m*K)
Posiada deklaracj Environmental Product Declaration (EPD) zgodnie z ISO 14025 i EN 15804;
Nie odporna na:
zwi zki bitumenu i materiały zawieraj ce smoł ; rozpuszczalniki organiczne takie jak benzen,
toluen, chlorowodory, tłuszcze, oleje takie jak cementowe i tworz ce.
Nie odporny na
styropiany EPS.
Zapewnienie jako ci
Rhenofol CG podlega stałej zakładowej i zewn trznej kontroli jako ci. Całe przedsi biorstwo posiada
zakładowy system zarz dzania jako ci zgodny z DIN EN ISO 9001, najbardziej wymagaj c norm na
wiecie, kontrolowany w sposób stały przez TÜV SÜD Management Service GmbH.
Zakres zastosowania:
Rhenofol CG stosuje si jako membrana dachowa do zastosowa lu nole cych pod obci
płytami chodnikowymi, np. na tarasach, na parkingach lub w systemach dachów zielonych.

eniem wirem lub

FDT Flachdach Technologie
Gmbh & Co. KG
Eisenbahnstraße 6-8
68199 Mannheim
Niemcy
tel: +49 (0) 6 21-85 04-0
fax: +49 (0) 6 21-85 04-2 05
www.fdt.de
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